الباب األول
مقدمة
أ .خلفية البحث
القرآنًًبًاللًغةًًالعربيًةًً،وهيًلغةًً
كراًهللًعًزًًوًجًلًًالًذيًقًدًًأًنًًزلًً ً
محدًاًوًشً ً
يفً
ذات ًمجالةًً ،وًشرافةًً ،وًفصاحةًً ،وًمربًطةً ًلألخوةً ًاإلسالميةًً.كقولًه ًتعاىل ً ً
كتابًهًًالكريًً﴿ً:إنًاًأننًزلًنًاهًقًًرآنًاًعربيًاًلًعًلًكًمًًتًعقًلً ًون﴾ً1.الصالةًًوًالسالمًًعلىً
وًرائًدًنًاً،وًهوًالذيًقًدًًأعطًانًاً
حبيبًناًحممدًصلىًاهللًعليهًًوًسلًمً،وًًهًوًًقًدً ًوتًناً ً،
قًدًوةًًصًالًةًًوًحًسًنًةًًلًنًاً.لًعًلًنًاًيفًرمحةًًاهللًوًيفًًشًفًاعًةًًرسولًًاهللًصلىًاهللًعلىهًً
وًًسًلًمً .
مسلمنيًأنًيدرسواهاًوً
ً
اللًغةًًالًعًًربًيًةًًهًيًلًغةًاملسلمنيًيفًًالعًالً ًً.فينبغيًلل
مواها ًملعرفة ًحقيقة ًدين ًاإلسالمًً.كقوله ًتعاىل﴿:وًًكًذلًكً ًأًنًًزلًنًاهً ًقًًرآنًاً
يتعلً ً
لقرآنً.لذلكًً،وجًبًًعلىًً
بنيًلًناًعلىًأنًًاللغةًالعربيةًلغةًًا ً
عًًربًيًا﴾ً2.هذهًاآليةًتً ِ ً
كً ًِلًمًسًلًمًًتًعًلًمًًاللًغةًًالعربيًةًً.لًيًسًًإّلًًلًمًعًًرفًةًًأًحًادًيًثًًًرسً ًولًًاهللًصلىًاهللًعلىهًً

(1يوسفً )2ً:
(2طهً )111ً:
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وًًسًلًمًً،وًًالًكًتًبًًاإلسالميًةًً.فهذهًتكونًأساساًيفًأنًتعلمًاللًغةًالعربيةًوًف همهاً
مهمًً .
اللًغةًهًيًًآلةًًإلًبراًًِآراءًًاإلنسانًً،وًآلةًًلًتًعًبًيًًالنًفًسًً،وًآلةًًلًمًعًًرفةًًهً ًويًةًً
الًمًًرءًً.وّلً ًيقًدًرً ًالًمًًرءً ًأنًيًعًطًيًآًرائًهًً ،وًأنًيًعًًِرفً ًنفسًهًأو ًجنًسيتًهًأًوً ًتاريًخً
تعليمهًأوًشخًصيتًهًإّلًًباللغةً 1.
جزءًّلًيًن فصلًمًنًحًركًةًًاإلًسالمًوًتيارهًاإلحيائً ِيًالعامً،فالً
إًنًالًمًعًهًدًً ً
غرابةًأنًيدعوًإىل ًرحابهًالنخبة ًالطيِبة ًمنًالقياداتًاإلسالميةًيفًالبالدًالكثيةً
للحوار ًوًالتشاورًوًالتفاكرًوًالتداولًحولًمست قبلًحركةًاإلسالمً 4.لذلكً،
كثي ًمن ًاملعاهد ًاإلسالمية ًو ًاملدارس ًاإلسالمية ًيعلم ًطالهبم ًاللغة ًالعربيةً.
فالواجب ًعلىًًكل ًالطالب ًفهم ًاللغة ًالعربية ًفهما ًتاماً ،لكثرة ًالدرًوس ًباللغةً
العربيةً.هناكًفرقًكبيًبنيًتعليم ًاللغةًالعربيةًوًتعليم ًالدًراساتًالعامةً ،تعليمً
اللغةًالعربيةًهلا ًأربعةًمهاراتًهيً ،مهارةًاّلستماعً ،وًمهارةًالكالمً ،وًمهارةً

3

Pransiska, Toni, Pendidikan Bahasa Arab di Indonesia Historisitas dan Realitas. (Yogyakarta:
Penerbit Ombak, 2015). Hlm. 27

4أمحدًبنًيوسفً،الركةًاإلسالميةًيفًظلًالتحوّلتًالدوليةًوًاِمةًاخلليج( .شيكاغوً:املؤسسةًاملتحددةًللدراساتًوًالبحوثً
ً.)1991صً 21ً.

2

القراءةً،وًمهارةًالكتابةً.هذهًاملهاراتًاألربعةًمطابقةًباألهدافًالرئيسيًيفًتعلمً
وًتعليمًاللغةً 5.
إنًاللغةًالعربيةًلغةًدً ًولًيةً(ًّ،)internasionalلًًنًدًامًًوًّلًًخًسًًرانًًلًمًنًيتعلًمً
اللغةًالعربيةً.كًمًاًنًًريً ًاآلنًً،كثيًمنًاملدارسًالعامةًأوًاملعاهدًاإلسالميةًتًطًًِورً
تعليمًاللغةًالعربيةً.يكونًذلكً،ألنًاللغةًالعربيةًسًتًكً ًونًًلغةًًهامةًًتًعًطًيًتً ًوفيًرًً
الياةًإىلًمجيعًالناسًيفًالزمنًاملستقبلً .
معظمًًالًمًدً ًارسًًتًسًتًخًدًمًًطريقةًًمتنوعةًًيفًتعليًمًًاللًغةًالعربيةًإىلًالطالبً،
منًهاًطريقةًاحملادثةً.هذهًالطريقةًقدًتستخدمًيفًبعضًاملدارسًالعامةًأوًاملدارسً
اإلسالميةً.مثلًمعهدًالشفاءًحممديةًبانتولً ،قدًاستخدم ًطريقةًاحملادثةًلرتقيةً
اللغة ًالعربية ًعند ًطالمبً .حيث ًهذه ًالطريقة ًتعقدًكل ًيوم ًالسبت ًبعد ًصالةً
الصًبحًً.كلًطريقةًحتتاجًإىلًالتقويً،ملعرفةًمقدارًجناحًالطريقةًوًملعرفةًاملشكلةً
املوجودةًمنًالطريقةً،مثًحتليلهاً .
التقويًهوًجزءًمنًعمليةًالتًعليمًوًالتعلمً،ألنًباالتقويًتستطيعًاملدرسةً
أخذًمقدارًجناحًالطريقاتًاملستخدمةًيفًاملدرسةً.أماًالتقويًيفًمعينًالعامً،هيً
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التخطيط ًأو ًالتحصيل ًلتناول ًاملعلومات ًعن ًاملزايا ًو ًالنقائص ًمن ًالطًريقةً
املستخدمةًمثًحتليلهاً 6.
التقويًعلىًعمليةًالتًعليمًهوًجزءًمًتًكًامًلًًمنًالتًعليمًنفسهً،مبعينًالعامً
ّل ًينفصل ًبني ًالتقوي ًو ًالتًعليم ًيف ًعملية ًالطريقةً .من ًغي ًالتقويًّ ،ل ًيعرفً
األستاذًأوًالطالبًمقدارًجناحًتعلمهمًيفًاملدرسةً 7.
ولكنًيفًالواقعً،منًيرغبًيفًاللغةًالعربيةًلقليلًجداًخصوصاًيفًبلدتناً
اندونيسياً.وًهمًيفكرونًعلى ًأن ًتعلمًاللغةًالعربيةًصعبةً ،لقواعدهاًالكثيةًوً
املتنوعةً.لذلكًً،كثيً ًمنًالطالبًحيبونًاللغةًاإلجنليزيةًأكثرًحمبةًبنسبةًاللغةً
العربيةً.وًيفكرونًأيضاًعلىًأنًاللغةًاإلجنليزيةًلغةًدوليةً.معًأنًاللغةًالعربيةًلغةً
دوليةًأيضاً .
بلدةًاندونيسياًبلدةًإسالميةً،لكثرةًاملسلمنيًيعيشونًفيهاً.لذلكً،جندً
معاهداًكثيةًيفًاملدنًيفًاندونيسياً،مثلًمدينةًيوكياكرتاً.هناكًمعاهدًوًمدارسً
إسالميةًكثيةً ،يعلمًطالهبمًاللغةًالعربيةًبطريقةًجيدةًوًمتنوعةً.مًعهد ًالشفاءً
حممديةًبانتولًيوكياكرتاً ،واحدًمنًاملعاهدًفيماًيعلمًطالهبمًاللغةًالعربيةً.يفً
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معهد ًالشفاءًحممديةًبانتولًيوكياكرتا ًهناكًالنظامًاملشروعيًهوًّلِمًعلىًًكلً
طالبًالتكلمًباللغةًالعربيةً.استخدمًاملعهدًطريقةًمتنوعةًيفًتعليمًاللغةًالعربيةً،
إحداهاًطريقةًاحملادثةً.هذهًالطريقةًتساعدًالطالبًيفًمهارةًالكالمًالعريبً .
ًبلً،منًبعضًالطالبًّلًيستوعبًاللغةًالعربيةًإستيعاباًتاماًلعدمًإرادةً
التعلمًوًدافعًالتعلمً.وًهمًيفكًرونًعلى ًأن ًطريقةًاحملادثةًطريقة ًمًلةً.لذلكًً،
كثيًمنًالطالبًينامونًوًحيتلمونًعندًاحملادثةًّ.لسيماًهذهًاحملادثةًتًعًقدًبعدً
صالةًالصًبحً،إًذًًّلًتًدًيًدًًفًيًهًاًّ،لًًتًًرغًيًبًًفيهاً .
عدم ًإرادة ًالطالب ًيف ًتعلم ًاللغة ًالعربية ًيسبب ًإىل ًضعف ًفهم ًاللغةً
العربيةً،وًهًاهً ًوذًاًفيماًيًأثرًأثراًسلبياًللطالبً.معًأنًكثياًمنًالدروسًيفًمعهدً
الشفاءًحممديةًبانتولًيوكياكرتاًباللغةًالعربيةً.فيصعبًالطًالبًيفًإجابةًاألسئلةً
عندًاّلمتحانً،فتنزلًنتيجةًاّلمتحانًّ.لًشكًوًّلًريبً،أنًإجناًِالطالًبًينزلً
حمالًفمحالً.لذلكًّ ،لبد ًلطريقةًاحملادثةًهناكًالتقويً ،ملعرفةًسببًعدمًإرادةً
الطالبًيفًتعلمًاللغةًالعربيةًخصوصاًأثناءًاحملادثةً،وًملعرفةًكيفيةًطريقةًاحملادثةً
املمتاِةًغيًملةًعندًمجيعًالطالبً .
و ًمن ًأجل ًذلك ًيريد ًالباحثًكتابة ًهذا ًالبحث ًلتقوي ًتطبيقً ًطريقةًً
احملادثةً ًالعربيةً ًللطالبً ًيف ًمعهد ًالشفاء ًحممدية ًللبننيً ًبانتول ًيوكياكرتا ًلًلسنةًً
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الدراسيةًً،2117-2116وًماًاملزاياًأوًالنقائصًمنًتلكًالطريقةًمثًكيفيةًحتًليلً
املشاكلًمنًطريقةًاحملادثةًالعربيةً .
ب.أسئلة البحث
بناءًعلىًخلفيةًالبحثًالسابقةً،وًمؤسساًعلىًاملسألةًاألساسيًةًحيددً
الباحثًأسئلةًالبحثًفيماًيليًً :
 .1كيفًتطبيقًطريقةًاحملادثةًالعربيةًللطالبًيفًمعهدًالشًفاءًحممديةًللبننيً
بانتولًيوكياكرتاً؟ ً
ماًاملزاياًوًالنقائصًيفًتطبيقًطريقةًاحملادثةًالعربيةًيفًمعهدًالشفاءًحممديةً
ً .2
للبننيًبانتولًيوكياكرتاً؟ ً
 .1ماًالطري قةًالمستخدمةًيفًحلًًاملشاكلًاملوجودةًأثناءًاحملادثةًالعربية؟ ً
ج .أهداف البحث
أمًاًأهدافًالبحثًفيماًيليًً :
 .1معرفةًكيفيةًتطبيقًطريقةًاحملادثةًالعربيةًللطالبًيفًمعهدًالشفاءًحممديةً
للبننيًبانتولًيوكياكرتاً .
معرفةًاملزايا ًوًالنقائصًيفًتطبيقًطريقةًاحملادثةًالعربيةًيفًمعهدًالشفاءً
ً
.2
حممديةًللبننيًبانتولًيوكياكرتاً .
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 .1معرفةًالطريقةًاملستخدمةًلألستاذًيفًح ًِلًاملشاكلًاملوجودةًأثناءًاحملادثةً
العربيةً .
د .ف وائد البحث
يرجوًالباحثًفوائداًكثيةًمنًحبثهًالعلميً"التًقويًيفًتطبيقًطريقةًمارسةً
ًيوكياكرتا ًللسنةً
احملادثة ًالعربية ًللطالب ًيف ًمعهد ًالشفاء ًحممدية ًللبنني ًبانتول ً
الدراسيةًً ."2117-2116
 .1الفوائد النظرية
ِيادةًخزائنًالعلومًوًالمعارفًللقارئًيفًتطبيقًالطًريقةًالسنةًوًاإلبداعيةً
أثناءًاحملادثةًً .
 .2الفوائد التطبيقية
أً.للطالب ً
تسهيلًالطالبًيفًتعلمًاللغةًالعربيةًبطريقةًاحملادثةًاملمتاِةًوًايجيدةًغيً
ملةً .
بً.للمدرسنيً ً
ًِيادةًًمعرفةًًاألساتيذًيفًالطريقةًالفعاليةًوًاإلبداعيةًلًتعليمًاللغةًالعربيةً .
تً.لًلًمعًهًد ً
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مًساعدةًاملعهدًيفًإْتامًًعمليةًالتعليمًوًالتعلمًيفًاللغةًالعربيةً .
ه .البحوث السابقة
هناكًبعضًالبحوثًالسابقةًاملتعلقةًببحثًالباحثًأً ًوهلًاًً :
البحثًاألولًمبوضوعً"ًتقويًتعليمًاللغةًالعربيةًللطالبًالعمياءًيفًفصلً
يكيتونسًيوكياكرتاًلًلسنةًالدراسيةً(ًً.")ً2114/2111
ً
الثامنًللمدرسةًالثانويةً
يف ًذلك ًالبحثً ،يبني ًالباحث ًعن ًأي ًتديد ًالطريقة ًيف ًتعليم ًاللغة ًالعربيةً
ةً.
للطالبًالعمياءًمبدرسةًيكيتونسًيوكياكارتاًخصوصاًيفًتقويًتعليمًاللغةًالعربي ً
كيًيقدرًاألستاذًعلىًت رقيةًًمهارةًطالبهًيفًاللغةًالعربيةً .
استخدمًالباحثًيفًهذاًالبحثًالطريقةًاملباشرةً،اليتًتشملًًمنًاملقابلةً
و ًاّلستقراء ًو ًالتوثيقً .أما ًحتليل ًبياناتهً ،استخدم ًالباحث ًالتحليل ًالوصفيً
الكميًً 8.
البحثًالثاينًمبوضوعً"ًتقويًتعليمًاللغةًالعربيةًيفًفصلًالثامنًللمدرسةً
الثانويةًالعامةًوناساري"ً.هذاًالبحثًحبثًكيفيًً،حيثًيتعلقًمنًالصورةًايجانبيةً
للمدرسةً.يجمعًالبياناتًاستخدمًالباحثًالطريقةًاملراقبةً،مثًاملقابلةً،مثًالتوثيقً .

ةًمنًكليةًالرتبيةًمنًايجامعةًاإلسالميةًالكوميةًسونانًكاليجاكاً
8البحثًالعلميًلسالمتًريانتوً،قسمًتعليمًاللغةًالعربي ً
بيوكياكرتاً،السنةًالدراسيةً(ً )2115
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النتائجًاليتًحصلهاًالباحثًهيًإًنًتفويدًتقويًالتعليمًمهمًً،ألنهًيلحقً
ردودًالفعل(ً ،)feedbackبلًلًيًكًنً ًحسنًاً.ألن ًطريقةًتقوي ًالتعليم ًاملوجودةً،
بطريقةًاّلمتحانًفحسبً،منًغيًالنواحيًالنفسيةًوًالنواحيًالفعاليةً 9.
ضوعً ً"مشكلة ًتعليم ًاحملادثة ًالعربية ًيف ًفصل ًالثامنً
البحًثً ًالثالثً ًمبً ًو ً
للمدرسةًاملعلمنيًاحملمديةًيوكياكارتاًالسنةًالدراسيةًً."2118/2117يفًحبثهً،
يبنيًالباحثًعلىًاملشاكلًاملوجودةًيفًتعليمًاحملادثةًالعربيةً.هناكًبعضًالعواملً
يسببًهذهًاملشاكلً،هوًالتلميذً،وًاألستاذً،وًالوقتً،وًالبيئةً ً.
هذاًالبحثًحبثًميداينًً،يتعلقًمنًاّلستقراءً،وًاملقابلةً،وًالتوثيقً.أماً
لًتحليلًالبياناتًاستخدمًالباحثًالتحليلًاّلستفرائيةً ً.ومنًالنًتائجًاليتًحصلهاً
الباحثً،إًنًمنهاجًالتدريسًللمدرسةًاملعلمنيًمطابقةًمبنهاجًالتدريسًالًعامةً ً.
لت رقية ًمهارة ًالطالب ًيف ًاللغة ًالعربية ًو ًتسهيل ًفًهًمهم ًيف ًتعلم ًاللغةً
العربيةً ،هناك ًطريقة ًخاصة ًهي ًطريقة ًاحملادثة ًالعربيةً .هذه ًالطريقة ًتعقد ًيفً
املسكنً،وًمخسةًأساتيذًيكونونًمسؤولينيًيفًتعليمًاحملادثةًالي ًوميةً.ولكنً،منً

9البحثًالعلميًلمحمدًنورًإرفانً،قسمًتعليمًاللغةًالعربيةًمنًكليةًالرتبيةًمنًايجامعةًاإلسالميةًالكوميةًسونانًًكاليجاكاً
بيوكياكرتاً،السنةًالدراسيةً(ً )2111

9

املسؤوليني ًاخلمسة ًّل ًيستوعبًكلهم ًاللغة ًالعربيةً ،بل ًإّنا ًأستاذ ًًواحد ًفيمنً
يستوعبًاللغةًالعربيةًإستيعاباًتاماً 11.
منًالبحوثًالسابقةًالثالثةً ،جيدًالباحثًبعضًاخلالفًوًالًمًسً ًاواتً
هبذاًالبحثً.فًاملساواتً ،يفًالبحثًعنًتقوي ًتعليم ًاللغةًالعربيًةً.أماًاخلالفً،
يفًهذاًالبحثًيبحثًالباحثًعنًتقويًتطبيقًطريقةًاحملادثةًالعربيًةً،حيثًأنً
احملادثةًجزءًمنًأجزاءًالتعليمًوًالتعلمًللغةًالعربيةً .
و .اإلطار النظري
 .1التقويم
أ .تعريف الت قويم
التقوي ًلغةًً ،منًكلمة ًقام-ي قومً ًوًهي ًمن ًن وع ًالفعل ًالالِمً.مثً ًحتولتً
من ًالفعل ًالالِم ًإىل ًالفعل ًالمتعديً ،بًتًعًدية ًتشديد ًالعني ً"ف عًل" ًمثلً :ن ومً
الطِفل.

11

11البحثًالعلميًلكميلًالدينً،قسمًتعليمًاللغةًالعربيةًمنًكليةًالرتبيةًمنًايجامعةًاإلسالميةًالكوميةًسونانًكاليجًاكاًبيوكياكرتاً،
السنةًالدراسيةً(ً )2119
11كمالًإلىاِجيً،اّلصولًالعمليةًيفًقواعدًاللغة(ً،بيوتً:دارًايجيلًً)1981صًً 75
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التقويًيفًاللغةًاإلجنليزيةًهوً(ً)evaluationوًهوًحتديدًالنتائجًاحملصولةً
من ًالعمليات ًاملخطوطة ًلتبليغ ًاألهداف ًاملرجوة12.يف ًتعريف ًآخرً ،هو ًأخذً
املعلومات ًاملهمة ًمن ًبرامج ًالتعليم ًمثً ًإعطاء ًالطريقة ًايجيدة ًو ًاملطابقة ًلتبليغً
األهدافًاملرجوة11.قالًالدكتورًستوفليبيمً ،إًن ًالتقوي ًهوًتصويرً ،أوًتناولً ،أوً
إعطاءًاملعلوماتًالنافعةًإىلًاملرءًلتحديدًاملشاكلًاملوجودةً 14.
منًاآلراءًالسابقةً،نستطيعًأنًخنلصًعلىًأنًالتقويًهوًمجعًاملعلوماتً
املتنوعةًمنًالعملياتً،مثًحتليلًاملشاكلًبتلكًاملعلوماتًاجملموعةً .
ب.أنواع الت قويم
إن ًالت قوي ًي نقسم ًإىل ًأقسام ًمتن ِوعةًً ،منها ًالت قوي ًعلى ًشًكل ًًCIPP
(Input, Process and Product

ً .)Context,فأكث ر ًمن ًالمق ِومني ً(ً)evaluator

يستخدمونًهذاًالت قويًلشاملهً(ً)komprehensifعلىًمصادرًالت قويً.أولًمبًتدئً
هذاًالت قويًستوفلبيمً(ً،)Stufflebeamوًهوًي ريًعلىًأنًعمليةًالت قويًليسًإّلً
ألجلًإثباتًالدليلًفحسبً،بلًلْلصالحًأيضاً .

Suharsimi, Evaluasi Progam Pendidikan. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008). Hlm. 1

11املصدرًالسابقً،صً 2ً.
14املصدرًالسابقً،صً 1ً.
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12

لتًقويًعلىًشكلًًCIPPأربعةًًفصولًوًهيً 15:
أ .الت قويم

القرينيً()Context Evaluation

هو ًتصوي ر ًوًت عينيً ًعلىًبيئة ًالربامجً ًو ًاحتياج ًالربامجً ًو ًخصائص ًبيئةً
الربامجًًوًأهدافًالربامجًً.ت قويًالقرينةًيشملًعلىًأسئلةًفيماًيليً 16:
 .1أيًاّلحتياجًلًحيصلًًيفًعمليةًالربامجً؟
 .2أيًاألهدافًالذيًيساعدًعلىًحصولًإحتياجًالربامج؟
 .1أيًاألهدافًالسهلةًعلىًحصوهلا؟
ب .الت قويم

المدخليً()Input Evaluation

هوًمساعدةًعلىًتنظيمًًسيًالربامجًً،وًحتديدًمصادرًالت قويً،وًَتطيطً
حصولًالغايةًالمرجوةً.هذاًالت قويًيشملًعلىً :
 .1القدرةًالشخشية
 .2الوسائلًالمستخدمة
 .1النظومًالموجودة
ت .الت قويم

العمليً()Process Evaluation

15
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16املصدرًالسابقً.صً 182ً.

12

هذاًالت قويًيشملًعلىًثالثةًأهدافًً،هيً :
 .1ت نب ؤًاخلطةًيفًعمليةًالتطبيقً
 .2إعطاءًالمعلوماتًالنافعةًلسيًالربامجً
 .1الوثائقًعلىًعمليةًالربامجً
ث .الت قويم

النِّتاجيً()Product Evaluation

قالًساكسً(ً)Saxإنًأهدافًالت قويًالنتاجيًهيً 17:
“To allow to project director (or teacher) to make decision
”regarding continuation, termination, or modification of program

وًهوًي ِبنيًلناًعلىًأنًالت قويًالنِتاجيًمفيدًللمد ِرسنيًأوًاألساتيذًعلىً
استمرارًالب رامجًالًمنًفذً،حيثًيشملًعلىًاستمرارًالربامجًأوًت وقيفًالربامجًًأوً
تديدًالربامجًً .
يف ًراي ًآخرً ،قالت ًفارياد ً(ً )Faridaإن ًأهًداف ًالت قوي ًالنِتاجي ًهيًً
مساعدةًالمد ِرسًعلىًتأديةًالعمليةًالمواصلةًمنًالربامجًالمًنًفذً .
مًنًالرأًي نيًالسابقنيً،نستنبطًعلىًأنًالت قويًالنِتاجيًهوًعًمليةًلمعرفةً
مقدارًجناحًالب رامجًالمنفذًعلىًاألهدافًالمرجوةً.وًتكونًًالبياناتًمنًنتيجةً

17املصدرًالسابقً.صً 181ً.
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الت قوي ًالنِتاجي ًمهمةً،حتديداًعلىًاستمرار ًالربامج ًأو ًت وقيف ًالربامج ًأو ًتًديدً
الربامجً .
 .2اللغة العربية
أ .تعريف اللغة العربية
اللغةًالعربيةًهيًلغةًالقرآنًالكريً،وًلغةًأحاديثًالرسولًصلًىًاللهًعلىهً
وسلمً.أوحيًاللهًتعاىلًالقرآنًالكريًإىلًنبيِناًحممدًصلىًاهللًعليًهًوًسلمًباللغةً
العربيةًتدرجيياً.مثلًاللغةًالعربيةًوًدينًاإلسالمًكمثلًجوانَبًعنيًالن قدًّ.لًأحدً
منًيستطيعًأنًًيًفِرقهماً 18.
اللغةًالعربيةًإحديًاللغةًمنًاللغاتًاملوجوجةًيفًهذهًالكائناتً.تكونً
اللغةًالعربيةًلغةًدوليةًً،لذلكًكثيًمنًالناسًحيبونًاللغةًالعربيةًحمبًةًعميقةً.دليلً
على ًذلكً ،أن ًبعضًاملعاهدًوًاملدارسًاإلسالميةًيعلمًطالهبمًاللغةًالعربيةًً ،وً
ي وجبًطالهبمًالتكلمًواحملادثةًباللغةًالعربيةً.فالغايةًاألساسيةًعلىًذلكً،لسهولةً
وًملساعدةًالطالبًيفًقراءةًالقرآنًالكريًوًفهمهً.يفًأولًوحلةًً ،تعقدًعمليةً
تعليمًاللغةًالعربيةًإّلًلتسهيلًالطالبًيفًقراءةًالقرآنًالكريً.فالواقعًاآلنً،تعليمً
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اللغةًالعربيةًليسًإّلًلتسهيلًقراءةًالقرآنًفحسبً،بلًتعليمًاللغةًالعربيةًلتفهيمً
القرآنًالكريًً،واألحاديثً،الكتبًاإلسالميةًالعربيةً 19.
ًعريبً؟ًألن ً 21
ماًسببًإجنذابًالناسًعلىًتعلمًاللغةًالعربيةًمعًأنهًغي يً
 .1دينًاإلسالمً ،لهًكتابًكريًوهوًالقرآنًالكريًاملكتوبًباللغةً
العربيةً.واجب ًعلىًًكل ًاملسلمًتعلمًاللغةًالعربيةً ،لفهمًاآلياتً
يفًالقرآنًالكريًوًملعرفةًحقيقةًدينًاإلسالمًمعرفةًتامةً .
 .2اللغةًالعربيةًهيًلغةًدوليةًً،حيثًهذهًاللغةًلغةًمهمةًيفًاألرضً.
ب ي نماًكنًاًمسافراًإىلًجزيرةًالعربيةًمعًعدمًمعرفةًاللغةًالعربيةً،فالً
نعرفًماًتكلمًاإلنسانًوًماًحتدثًاإلنسانً .
 .1بعضًالكتبًاإلسالميةًاملشهورةًمكتوبة ًباللغةًالعربيةً.وًتلكً
ًتبني ًعن ًالتوحيد ًاإلهليةً ،و ًشعائر ًاإلسالمً ،و ًحقيقةً
الكتب ِ
الدِينً.فلذلكً،لفهمًتلكًالكتبًوًملعرفةًتعالىمًاإلسالمً،وجبً
كلًمسلمًأنًيتعلمًاللغةًالعربيةً .
علىًً ِ
ب.المشاكل في تعليم اللغة العربية

19املصدرًالسابقً،صً 51ً.
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املشاكلًيفًالتعليم ًهيًكل ًاملسألةًاملوجودةًيفًعمليةًالتعليمً ،بسببً
بعضًاخلطواتًّلًْتشيًجيدةً.فالواجبًعلىًًكلًاملدرسةًإنتهاءًاملسألةًاملوجودةً
يفًعمليةًالتعليمًً،كيًْتشي ًاخلطوةًجيدةً.هناكًثالثًمشاكل ًيفًتعليم ًاللغةً
العربيةًهيً 21:
 .1المشكلة اللغوية
أ .لًلغةًالعربيةًأساليًبًمتنوعةً ً
كمثلًاللغةًاّلجنليزيةً،للغةًالعربيةًأساليًبًمتنوعةً.اللغةًالعربيةًالعامليةًأوً
الفصحةً ،هيًاللغةًاملستخدمةًعندًالطالبًوًتكونًلغة ًدوليةً.اللغةًالعربيةً
العاميةً ،هيًاللغةًاملستخدمة ًحملادثةًاليً ًوميةًيفًجزيرةًالعربيةً.أماًاللغةًالعربيةً
ايجغرافيةً ،هيًاللغةًاملستخدمةًيفًبعضًحوِة ًًجزيرةًالعربيةً.هًا ًهي ًذه ًمنً
األسالًيًبًاملتنوعةًللغةًالعربيةً .
اًوًكتابيا ً
ب .لًلغةًالعربيةًتعبيانً،لساني ً
نستطيع ًأن ًنعرب ًاللغة ًالعربية ًبطريقة ًمتنوعةً ،مثل ًتعبي ًاللغة ًالعربيةً
باللسانً،وهوًأنًتتكلمًمباًخطرًيفًنفسكًباللغةًالعربيةًمعًاخلربةًالباطنيةًايجيدةً.
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مثًتعبيًاللغةًالعربيةًبالكتابةً،وهوًأنًتكتبًمباًخطرًيفًنفسكًباللغةًالعربيةًمعً
اخلربة ًالباطنية ًايجيدةً .يف ًحقيقتهاً ،أن ًالتعبي ًاللساين ًمصدر ًأساسي ًللغةً
اّلنسانً.أماًالتًعبيًالكتايبًجزءًمنًالتبيًاللساينً .
ت .لًلغةًالعربيةًقواعدًمعينةً ً
مبعينً،أنًاللغةًالعربيةًهلاًخصائص(ً)karakteristikكثيةً،منها ً
 .1اخلصائصًالنظاميةً(ً،)sistemikهيًاخلصائصًاملرتًبةًمنًعنصرً
األصواتً(ً)fonologiوًعنصرًالكالمً(ً .)morfologi
 .2اخلصائص ًاملنهجية ً(ً ،)sistematikهلا ًقواعد ًكثية ًو ًمناسبةً
بالصريفًأوًالنحويً .
 .1اخلصائصًالكاملةً،أنًاملفرداتًوًاألساليبًيفًاللغةًالعربيًةًًكاملةً
وًمتنوعةً .
ث .اللغةًالعربيةًلغةًمنتشرةًً،وًعمليةً،وًإبكارية ً
تدل ًاللغةًالعربيةًإبكاريًهاًباستيعابًاملفرداتًمنًاللغات ًاألخريًالليتً
لًيتمًتضمينهاًيفًالًمًفًردةًاألصليًةًمنًاللغةًالعربيةًنفسهاً 22.
ج .لًلًغةًالعربيةًنظامًاللهجةًاخلاصً ً
22املصدرًالسابقً،ص58-57ً.
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اتِساقًاللغةًالعربيةًمنًقرنًً15إىلًاآلنًعلىًهلجةًً29حروفًاهلجائيةً،
بسبب ًنظامًاللهجهًاخلاص ًفييًاللغةًالعربيةً ،معًأن ًبعضًاللهجاتًمتساويةً
بلهجةًاللغةًاألخرىً 21.
 .2المشكلة المنهجية (ً )metodologis
أ .يفًأًهًدًافًًالتًعًليًمً ً
هناكًأهدافًخاصةًلتعليمًاللغةًالعربيةًيفًاملعاهدًأوًاملدارسً،هيًملهارةً
الطالبًوًلفمهمًعلى ًاحملادثةًالي ومية ًباللغةًالعربيةًعملياًأمًسلبيًاً.تقسم ًهذهً
املهارةًإىل ًأربعةًأقسامً:مهارةًاّلستماعً ،مهارةًالكالمً ،مهارةًالقراءةً ،وًمهارةً
الكتابةً ً.
تلكًاألهدافًاملذكورةًهيًاألهدافًاألساسيةًلتعليمًاللغةًالعربيًةً.لكنً
يفًالواقعً،لًت تحققًهذهًاألهدافًحتقيقاًتاماً.دليلًعلىًذلكًً،كثيًمنًخِريجً
املعهدًأوًاملدرسةًاإلسالميةًّلًيستطيعونًالتكلمًباللغةًالعربيةًجيِدةًوًفصيحةً
وًمناسسبةًبالقواعدًاللغويةًالصحيحةًصرفياًوًحنوياً.هذهً،مشكلةًكبيةًللمعاهدً
وًاملدارسًاإلسالميةًيفًإندونيسياًّ،لًبدًَتليصهاًبًسرعةً 24.
23
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ب .يفًت نًوعًشخصيةًالطالب ً
لتنوعًشخصيةًالطالبًوًلكثرةًًخلفيةًالطالبًيسبِبًإىلًاملشاكلًيفً
تعليمًاللغةًالعربيةً.هناكًبعضًالطالبًلًيعرفواًاللغةًالعربيةً،وًلًيتعلمواًاللغةً
العربيةًباملرةًً،همًمنًخِريجًاملدرسةًالعامةً.وًبعضًالطالبًقدًيعرفواًاللغةًالعربيةً
قليالًً،وًقدًيتعلمواًاللغةًالعربيةًباملرةً،همًمنًخِريجًاملدرسةًاإلسالميةً.وًهذهً
تصعبًاملعاهدًيفًتثبيتًالطريقةًلتعليمًاللغةًالعربيةً .
ت .يفًطريقةًالتدريس ً
يفًالاضرً ،أن ًتعليم ًاللغةًالعربيةًقدًينتشرًيفًبلدةًإندونيسياًإنتشاراً
واسعاً ،بوجودًالتجديدًالكثيةًمن ًالطريقةًيفًتعليم ًاللغةًالعربيًةً.بلًً،كثيًمنً
املدرسًلًيستوعبواًتلكًالطريقاتًايجديدةًإستيعاباًتامةً ،معًأنً ًالطريقةًمهمةً
جداًيفًسيًعمليةًالتعليمًوًالتعلمً،وًالطريقةًأهمًمنًاملادةً.هذهًالالةًتسببً
إىلًاملشكلةًيفًالتعليمًوًالتعلمً،ألنًاملدرسًّلًيعلمًالطالبًبطريقةًجيدةً،بلً
إّناًيعلمًبطريقةًبسيطةً .
 .3المشكلة االجتماعية (ً )sosiologis

19

وًسببًإجيادًهذهًاملشكلةًهيً 25:
أ .سياسة(ً)kebijakanالكومةًايجمهوريةًعلىًتعليمًاللغةًالعربيةً .
حملًاللغةًالعربيةً .
ب .نظرًالمجتمعًعلىً ِ
ت .أحوالًالبيئةًاللغويةً .
و ًقال ًهيماوان( )Hermawanيفًًكتابهً ،أنً ًمًشكلةً ًتعليم ًاللغة ًالعربيةً
ناحيتان ًاثنتانً ،مهاًالناحيةًاللغويةًوًالناحيةًغيًاللغويةً.الناحيةًاللغويةًتتكونً
منًالعنصرًالصوتًً،وًالعنصرًالكالميً،واملفرداتً.أماًالناحيةًغيًاللغويةًتتكونً
منً،عامل(ً)faktorالثقافيةً،وًالكتبًالدراسيةً،وًالبيئةً 26.
منًالناحيتنيًالسابقتنيً،نستطيعًأنًنستنبطًًعلىًأنًسببًإجيادًاملشاكلً
يفًتعليمًاللغةًالعربيةً،منًالناحيةًغيًاللغويةً.مثلً،ثقافيةًالطالبًيفًتعلمًاللغةً
العربيةً،وًنوعًالكتابًالذيًتعلمهًالطالبً،وًالبيئةًيفًاملدرسةً .
 .3المحادثة
أ .تعريف المحادثة

25

Asyrofi, Syamsuddin, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. (Yogyakarta: Penerbit Ombak,
2016). Hlm. 67-68
26
Hermawan, Acep, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2013). Hlm. 100
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احملادثةًجزءًمنًاملهاراتًاللغويةًوًهيًمهارةًالكالمًباللغةًالعربيةً.مهارةً
الكالم ًهي ًقدرة ًأوًكفاءة ًاملرء ًليتكلم ًباللغة ًالعربية ًمناسبا ًبالقواعد ًاللغويةً
الصحيحةً.تكونًاحملادثةًعمليةًمهمةًملساعدةًالطالبًيفًاستيعابًاللغةًالعربيةً.
بًمارسةًالتكلمًاليوميًباللغةًالعربيةً .
ألنًباحملادثةً،يسهلًالطال ً
احملادثةًلغةً،منًأصلًفعلًاملاضيًاجملردً(حدث-حيدث)ًبعينًالكالمً،أوً
الوارً ،أوًالديثً.فكلمةًاحملادثةًمنًفعلًالثالثىًاملزيدً(ًحادث-حيًادث ً)ً
مبعينًاملكاملةً ،أوًاحملاورةً ،أوًاحملادثةً.احملادثةًهيً ،تبادلًاألفكارًأوًاآلًراء ًعلىً
املوضوعًبنيًالشخصنيًأوًاألكثرً.أماًاحملادثةًإصطالحيةً ،طريقةًلتعلًمًاللغةً
العربيةًعلىًسبيلًاحملاورةً 27.
ّلِمًعلىًًكلًاملدرسةًتعليمًاللغةًالعربيةًبطريقةًاحملادثةًً،ألنًاحملادثةًتفيدًً
كثية ًللطالب ًيف ًاسًتيعاب ًاللغة ًالعربيةً .إذا ًاسًتوعب ًالطالًب ًاللغة ًالعربيةً
ًيفًفهمًالكتبًالعريبً ً.
إستيعاباًتاماً،فيسهلًالطالب
ِ
تكونًاحملادثةًمصدرة ًمهمة ًلتعلمًاللغةًالعربيةً ،فلذلكًوجبًعلىًًكلً
األستاذًأنًيعلم ًطالبهًعنًكيفيةًاحملادثةًايجيدةًوًاملمتاِةً.يفًالاضرًً،كانتً

27

Munawir, Ahmad Warson dan Fairuz, Al-munawir Kamus Indonesia Arab. (Jakarta: Pustaka
Progresif, 2007). Hlm. 175
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طريقةًاحملادثةًطريقةًتامًةًلتعلمًاللغةًالعربيةًً.األهدافًاألساسيًمنًتعليمًاللغةً
العربيةًهيً 28:
 .1قدرةًالتالميذًعلىًاحملادثةًباللغةًالعربية ً
الميذًعلىًفهمًالكتبًالعريب ً
ًِ
 .2قدرةًالت
 .1قدرةًالتالميذًعلىًقراءةًالقرآنًوًفهمه ً
ب.األهداف المرجوة من المحادثة
قال ًالدكتور ًملجانتو ًأن ًاألهداف ًمن ًتعليم ًاللغة ًاألجنابية ًهيًً،كيً
يقدرًالتكلمًبالقواعدًاملناسبةًالصحيحةً 29.
األهدافًاملرجوةًمنًاحملادثةًيفًتعليمًاللغةًالعربيةًهيً 11:
 .1لتدريبًالطالبًعلىًاحملادثةًباللغةًالعربيةً .
ًالعربيةًً ،مفيدا ًلفهم ًالدرًوس ًأوً
 .2كي ًيستوعب ًالطالب ًاللغة ً
تفاعلهمًيفًاستخدامًاللغةًالعربيةًي ومياً .
 .1ف همًالطالبًالكتابةًالعربيةًاملوجودةًيفًالكتبًاإلسالميةً .
القرآنً،وًاألحاديثً .
 .4احملبةًأوًالرتغيًبًللطالبًيفًاللغةًالعربيةً،و ً
28

Yusuf, Tayas dan Saiful Anwar, Metodologi Pembelajaran dan Bahasa Arab. (Jakarta: PT.
Grafindo Persada, 1995). Hlm. 188-189
29
Sumardi, Muljanto, Pengajaran Bahasa Asing Sebuah Tinjauan dari Segi Metodologi. (Jakarta:
Bulan Bintang, 1974). Hlm. 56
30
Izzan, Ahmad, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. (Bandung: Humaniora, 2009). Hlm. 116
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ت.ف وائد المحادثة
وقدًأملحًإىل ًمقدماً ،بأن ًاحملادثةًتسهلًالطالب ًيفًتفهيمًاللغةًالعربيًةً.
فلذلكً،هلاًفوائدًكثيةًّلستيعابًاللغةًالعربيةًيفًالاضرًوًاملستقبلًإنشاءًاللًهً.
منًفوائدهاً 11:
 .1شجاعةًالطالبًعلىًمارسةًاحملادثةًالعربيةًمنًغيًاّلستحياءً .
 .2إرادة ًالطالب ًعلى ًتكثي ًمفردات ًالعربية ًو ًاسًتيعاهبا ًاستيعاباً
تاماً .
ينًيفًمهارةًاّلستماعًوًمهارةًالكالمً،
ً
 .1مارسةًالطالبًعلىًالتمر
كيًيتكلمًالعربيةًبطالقةًاللسانً .
ِ .4يادةًالفهمًللطالبًعلىًالكتبًالعربيةًقليال ًفقليالً،وًالفهمً
علىًاحملادثةًالعربيةً .
 .5حمبةًالطالبًعلىًاللغةًالعربيةًحثاًلتعلمًالدروسًالعربيةً .
 .6قدرةًالطالبًعلىًتفهيمًاللغةًالعربيةًألصدقائهمً.وًهذهًأحسنً
الطريقةً .
 .7سهولةًالطالبًعلىًقراءةًالقرآنًالكريًوًفهمهً .
11املصدرًالسابقً،صً 118-117ً.

23

ث.اإلستراتيجيات في طريقة المحادثة
يفًتعليم ًاللغةًالعربيةًباستخدامًهذهًالطًريقةً ،هناكًخطوات ًاليتًجيبً
للمدرسًمراعاهتاً،حبيثًالتًعًليمًجيريًكماًيرامً.فمنًاخلطواتًهيً 12:
 .1إعدادًاملدرسنيًمواد ًاحملادثةًالناضجةًمث ًإختيارهاًاملناسبةًملرحلةً
الطالبً .
 .2شرحًاملدرسًعنًمعينًبعضًالكلماتًالصعبةًقبلًبدايةًاحملادثةً.
إماًبالكتابةًأوًالقراءةً .
 .1الرجاءًلتلميذًمرحلةًاملراهقةًأنًينشطًأكثرًمنًمدرسهًيفًاحملادثةً .
 .4إعطاءًاملدرسًفرصة ًاألسئلةًللطالبًعماًيتعلقًباملادةً،لرتقيةً
نشاطًالطالبً .
اّلكًتًسًابًًالعًمليًًعلىًاللغةًأكثرًجناحًبنسبةًاّلكتسابًالسًلَبً .
ً .5
ّ .6لِمًعلىًكلًاملدرسًأنًيفتشًوًيهتمًحمادثةًالطالبً،إستعداداً
إلجابةًاألسئلةًمنًالطالبً .

12املصدرًالسابقً،ص119-118ً.
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 .7إجيادًالبيئةًالعربيةًيفًالفصلً،وًذلكًأنًيعلمًوًيشرحًوًًيًدًرسً
املدرسًالدروسًاملدرسيًباللغةًالعربيةًاملناسبةًبالقواعدًالصحيحةً
حنوياًأوًصرفياً،حثاًللطالبًيفًتعلمًوفهمًاللغةًالعربيةً .
 .8إعراف ًاملدرس ًإىل ًطالبه ًعن ًمادة ًاحملادثة ًاآلتيةً،كي ًيستعدً
الطالبًتلكًاملادةًاآلتيةً.وًهذاًواجبًعلىًكلًاملدرسً .
 .9إعطاءًاملدرسًإىلًطالهبمًالثً،وًالماسةً،وًالدوافعًًيفًتعلمً
اللغةًالعربيةًآخرًالدراسةً.هذاًّ،لرتقاءًمحاسةًالطالبً .
ّل ًْتشي ًتلك ًاخلطوات ًالسابقة ًالتسعة ًجيدة ًإّلً ًبالطريقة ًايجيدة ًوً
املناسبةً.ألنًالطريقةًحتتاجًإىلًاخلطوةً،واخلطوةًحتتاجًإىلًالطريقةً.هتانًْتشيانً
يفًعمليةًالتًعليمًوًالتعلمً.هناكًالطريقاتًالكثيثةًايجيدةًًلتدريبًاللًغةًالعربيةً
مناسبةًملرحلةًالطالبً.وًهيً :
أ .التدريب الجمعي ( )asosiasiو الهوي ()identifikasi
يقصدًهبذاًالتدريبً،لتدريبًبداهةً(ً)spontanitasالطالبًيفًمجعيًوً
هويًًالكلماتًاملسموعةً.مثلً :
 .1املدرسًيذكرًكلمة ًعربيةً،معًأن ًالطالبًيذكرًكلمة ًأخريًيفً
املعينًالواحدً.معًعدمًاملساواةًبنيًالطالبً .
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 .2املدرسًيذكرًكلمةًعربيةً،معًأنًالطالبًيذكرًكلمةًأخريًليستً
يفًاملعينًالواحدً.معًعدمًاملساواةًبنيًالطالبً .
 .1املدرسًيذكرًكلمةًمنًإسمًاملاضيً،معًأنًالطالبًيذكرًالكلمةً
منًإسمًالفاعلً.مطابقةًبالكلمةًاملذكورةًمنًاملدرسً .
ب.التدريب في المحادثة
قد ًإِدهر ًمعلمونًاللغةًالعربيةًالنماضج ًوًالتدريب ًلتمرينًاحملادثة ًيفً
الاضرً.منًالنماضجًوًالتدريبًالمزدهرًهيً 11:
 .1األسئلة
حيثًيسألًاملدرسًسؤاّلًًواحدًاًإىلًالتلميذًاألولًً،فالتلميذًاألولًجييبً
سؤالًاملدرسًمثًيسألًسؤاّلًآخرًإىلًالتلميذًالثاينً،فالتلميذًالثاينًجييبًسؤالً
التلميذًاألولًمثًيسألًسؤاّلًآخرًإىلًالتلميذًالثالثً،فالتلميذًالثًالثًجييبًسؤالً
التلميذًالثاينً،وًمستمرًعلىًذلكً.هذهًالعمليةًتساعدًالتًليمًيفًإجيادًفعلىاتً
الطالبًيفًالفصلً .
 .2حفظ المفردات بطريقة الحوار

Tarigan, Henry Guntur, Berbicara Sebagai Suatu Ketrampilan Berbahasa. (Bandung: Angkasa
Bandung, 2008). Hlm. 10
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املدرسًيعطيًالواجبةًإىلًالطالبًعماًتتعلقًمبادةًاحملادثةً،مثًيأمرًطالبهً
بأنًحيفظواًهاً.وًيفًاللقاءًالتًاىلًإختارًاملدرسًطالبنيًليتحادثاًأمامًأصحاهبماًً،
كانت ًاحملادثة ًمناسبة ًباملادة ًاملاضيً .أما ًاملدرس ًيفتش ًو ًيهتم ًخصوصا ًيفً
اللحجةًوًالتعبيً .
أنًتكونًمادةًاحملادثةًمناسبةًلمست ويًالطالبًً،وًمتعلقةًبالالةًاليوميةً،
مثلًالبيتً،وًاملدرسةً،وًالسوقً،وًاملزرعةً،وًغيًذلكً .
 .3المحادثة الرئيسية
املدرسًيكونًرئيساًّلختيار ًموضوع ًاحملادثةً.بعدًإختيارًاملوضوعً ،أمرً
املدرسًإىلًمجيعًطالبهًأنًيتحادث واًمعًغيهمًعماًتتعلقًمبوضوعًاحملادثةًاخلاصًً.
يرجيًمنًالطالبًأنًيط ِورواًوًي زدهرواًأفكارهمًعندًاحملادثةً،إرتفاعًاًوًإرتقاءًًيفً
فهمًاللًغةًالعربية ًللطالبًً.وًهذهًالطريقةًتساعدًكثياًيفًتطويرًآراءًو ًأفكارً
الطالبً .
 .4المحادثة الحرية ً
يً
املدرس ًيعطي ًموضوعا ًواحداً ،والطالب ًيط ِورون ًذلك ًاملوضوع ًبأ ِ
ماشاءواً.يتحادثونًعماًخطرًيفًأفكارهمً،مناسبةًبقواعدًاللغةًالعربيةً.يفًهذهً
الطريقةً،ي ق ِسمًاملدرسًالطالبًفرقةًوًفرقةًلسهولةًاملدرسًيفًمراقبةًاحملادثةًّ.لبدً
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للمدرسًأنًيص ِححًالكلماتًاملخطئةًمنًالطالبًً،وًحي ِمسًطالبهًمحًاسةًكبيةً
لتعلمًاللغةًالعربيةً 14.
ز .منهج البحث
هيًوسيلةًللًاملشاكلًالًمقدمةًاملرتبةًعندًالباحثًً،لنيلًالقائقًوًاألً
ًِ
هدافًوًالفوائدًاخلاصةًمنًحبثه15.لسهولةًالباحثًيفًحبثهً ،استخدم ًالباحثً
الطريقاتًاملمتاِةًوًاملناسبةًفيماًيلي ً
طريقةًالبحثًنوعانً ،طريقةًالبحثًالكميًوًطريقةًالبحثًالكيفيً.
طريقةًالبحثًالكميًهيًالبحثًفيهاًالبياناتًبشكلًاألرقامً،وًحتليلًالبحثً
باستخدامًاألحصاءاتً.أماًطريقةًالكيفيًهيًتفسيًالبياناتًوصفياًبطريقةً
مباشرةًيفًامليدانً 16.
لتسهيلً ًالباحثًيفًحبثهً ،استخدم ًالباحثًالطريقاتًاخلاصًةًوًاملمتاِةً
وًاملناسبةًفيماًيليً ً:
 .1نوع البحث

14املصدرًالسابقً،ص11ً.
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Tanzeh, Ahmed, Pengantar Metode Penelitian. (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009). Hlm. 11
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. (Bandung: Alfabeta Bandung,
2011). Hlm 7
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قدًعرفناًمجيعاًعلىًأنًنوعًالبحثًًكثيًمتن ِوعً.وًإنًنًوعًهذاًالبحثً
هو ًالبحث ًامليداينً ً(ً .)field researchحيث ًيراقب ًو ًيالحظ ًالباحث ًبنفسهً
أحوال ًعملية ًالتًعًليم ًو ًالتعلم ًبطريقة ًمباشرة ًلنيل ًالقائق ًواألهداف ًوالفًوائدً
اخلاصةًلبحثهً 17.
و ًلتسهيل ًالباحث ًيفًأخذًالبياناتًمنًطالبًمعهدًالشفاءًحممديةً
للبننيًبانتولًيوكياكرتاً،استخدمًالباحثًطري قت نيً(الكيفيةًوًالكمية)ً،اليتًتشملً
علىًاّلستقراءًوًالًمقابلةًوًالوثائقًوًاّلستبيانً .
أما ًن وع ًالت قوي ًيف ًهذا ًالبحثًً ،استخدم ًالباحث ًالت قويً ًعلى ًشكلً
ً،CIPPهذاًالت قويًيشملًعلىً :
أ.

الت قويًالقريينًً()Context Evaluation

ب .الت قويًالداخليًً()Input Evaluation
ت.

الت قويًالعمليً

()Process Evaluation

ث.

الت قويًالنِتاجيً

()Product Evaluation

 .2إجراء البحث

Meleong, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995). Hlm.
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أن ًعًمًليةً ًالبحث ًيف ًهذا ًالبحث ًهوً ،مالحظة ًعلى ًاحملادثة ًالعربيةً
للطالبًيفًمعهدًالشفاءًحممديةًللبننيًبانتولًيوكياكرتاًللسنةًالدراسيةً-2116
ً .2117
 .3موضوع البحث
موضوعًهذاًالبحث ًهوً ً"التقوي ًيفًتطبيقًطريقةًمارسةً ًاحملادثةًالعربيةً
للطالبًيفًمعهدًالشفاءًحممديةًللبننيًبانتولًيوكياكرتاًللسنةًالدراسيةً-2116
ً ."2117
 .4زمن البحث
لًلًحًصً ًولًًعلىًأهًدًافًًالبحًثًًاملرجوةًً،ي بتدئًالبحثًًمنًًتاريخًً11منً
شهرًمارسًللسًنةًالدراسيةًً2117-2116إىلًالنهايةً .
 .5موقع البحث
هذاًالبحثًسيجريًيفًمعهدًالشفاءًحممديةًللبننيًبانتولًيوكياكرتاً.بينً
هذاًاملعهدًيفًالسنةًً1989مً .
 .6تحديد مصادر البيانات

31

وًهوًأنًيعني ًالباحث ًبعًضً ًاألًشًخًاصًً ،لنيلًاملعلوماتًاملهمةًعماً
تتعلقًبالبحث18.فمصادرًبياناتًالبحثًهمًً :
أ .مديرًمعهدًالشفاءًحممديةًبانتولًيوكياكرتا ً
ب .مشرفًاملؤسسًاللغويًيفًمعهدًالشفاءًحممديةًللبننيًبانتولًيوكياكرتا ً
ت .الطالبًمنًقسمًاللغةًيفًمعهدًالشفاءًحممديةًللبننيًبانتولًيوكياكرتا ً
ث .مجيًعًالطالبًيفًمعهدًالشفاءًحممديةًللبننيًبانتولًيوكياكرتا ً
 .7طري قة جمع البيانات
الطريقةًاملستخدمةًعندًالباحثًيجمًعًًالبياناتًهيً :
أ .اّلستقراءً ً
يكونًاّلستقراء ًيفًهذاًالبحثًمبالحظةًالباحثًعلى ًأنشطةًالطًالبً
عندًالتعليمًمعًإشترتاكًًحوا ًِسهمًاخلمسة19ً.ي قسمًًاّلستقراءًإىلًقسمنيً 41:
ً.1اّلستقراءًباملشاركةً ً
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Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek. (Jakarta: Rineka
Cipta, 2013). Hlm. 121
19املصدرًالسابقً،صً 156ً.
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أن ًيشرتك ًالباحث ًمجيع ًاألنشطة ًاملتًعلقة ًبالبحثً .فالباحث ًيشرتكً
األنشطةًباملباشرةً ،
ً.2اّلستقراءًباملالحظةً(غيًاملشاركة) ً
أن ًيالحظ ًالباحث ًمجيع ًاألنشطة ًاملتعلقة ًبالبحث ًمن ًغي ًاملشاركةً.
فالباحثًيالحظًاألنشطةًباملباشرةًمعًعدمًاملشاركةً .
يفًهذاًالبحثًاستخدمًالباحثًاّلستقراءًباملالحظةً،حيثًأنًالباحثً
يالحظ ًعملية ًاحملادثة ًالعربية ًيف ًمعهد ًالشفاء ًحممدية ًللبنني ًبانت ًول ًيوكياكرتاً
باملباشرةً.ولكنًالباحثًّلًيشرتكًاحملادثةًالعربيةً،بلًيكفيهًباملالحظةً .
ب .املًقًابلةً ً
هيً،أنًي واجهًاًب نيًالباحثًوًالمبحوث ًًوجًهاًلوجهًعندًالبحث41.وً
يف ًعبارة ًاخريً ،أن ًاملقابلة ًهي ًإحدي ًالطريقة ًمن ًالطريقات ًاملوجودة ًيجمعً
البياناتً 42.
منًالتعري فنيًالسابقنيًنستنبطًعلىًأنًاملقابلةًهيً،أنًي قابالًبنيًالمقابلً
وًالمقابلً(مصادرًبياناتًالبحثً)ًيفًالمقابلةًوجهاًلوجهً .

41
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قدًألًمًحًالباحثًيفًالسابقًعنًتعينيًمصادرًالبياناتً.فاملقابلةًيفًهذاً
البحثً ،أنًيقابلًالباحثًبعضًاألشخاصًبطريقة ًإعطاء ًاألسئلةً ،عماًت تعلقً
عنًاملزاياًوًالنقائصًوًكيفيةًإْتامًاملشاكلًاملوجودةًيفًعمليةًاحملادثةًالعربيةًمبعهدً
الشفاءًحممديةًللبننيًبانتولًيوكياكرتاً .
الوثًائًقً ً
تً .
هيً،ملحوظةًالمًرءًعلىًالوقائعًوالدوثًاملاضية41.هذهًالوثائقًتستخدمً
بالباحثًملعرفةًسيًعمليةًاحملادثةًالعربيةًالي ًوميةًيفًالًمًسًاكًنً،وًسيًتعليمًاللغةً
ةً.وً
العربيةًيفًالفصلًوًمقدارًإستيعابًالطالبًيفًاللغةًالعربيةً،وًالبيئةًاللغوي ً
كذلكًلنيلًالبياناتًاحملتاجةًحتتوىًعلىً ،تاريخًقيامًاملعهدًوًجانبية ًاملعهدًوً
تركيبًاملنظمةًوًأحوالًاألساتيذًوًالطالبًيفًمعهدًالشفاءًحممديةًللبننيًبانتولً
يوكياكرتاً .
ث .اّلستبيانً

41املصدرًالسابقً،صً 191ً.
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هوًأحدًالطريقةًمنًالطريقاتًالموجودةًيجمعًالبياناتًاليتًتشملًعليً
إعطاءًاألسئلةًباللِسانًأوًبالكتابة ًإىلًالمستجيبنيً ًليجيبًهاً.إذاًعرف ًالباحثً
عددًمتغيً(ً)variabelالبحثًفستكونًهذهًالطري قةًجيِدةًوًمطابقةً 44.
يفًكتابةًاّلستبيانًهناكًمبادئًمهمةًّ.لًبدًعلىًك ِلًالباحثًأنًي هًتمً
هذهًاملبادئًلكتابةًاّلستبيانً.وًمنًاملبادئًهيً 45:
غيًالبحثً
 .1حمتوياتًوًأهدافًاألسئلةًًمطابقةًمبًت ِ
 .2اللغةًاملستخدمةًمفهومةًللمستجيبنيً
 .1أنواعًاألسئلةًوًأشكاهلاًمفتوحةًوًغيًمفتوحةً
 .4األسئلةًغيًمبهمةً
 .5األسئلةًاليتًّلًحتتاجًإىلًاإلجابةًالصعبةً
 .6األسئلةًاليتًّلًتؤديًإىلًاإلجابةًاإلجيابيةًأوًاإلجابةًالسلبية
 .7األسئلةًغيًطويلةًوًغيًقصي رةً
 .8األسئلةًمًنًاخلاصًإىلًالعامًأوًمنًالسهلًإىلًالصعب
 .9املبادئًيفًاملعيارً
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Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
(Bandung: ALFABETA, 2013). Hlm. 199
45املصدرًالسبق،صً 211-211ً.
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.11شكلًاّلستبيان
تلكًالطرقًاألربعةًيستخدمهاًالباحثًيفًمجعًالبياناتًمنًالطالبًيفً
معهدًالشفاءًحممديةًللبننيًبانتولًيوكياكرتاًللسنةًالدراسيةً.2117-2116
 .8طريقة تحليل البيانات
 .1حتليلًالبياناتًالكيفية ً
كماًقالًفوسيً(ً:)Fosseyإنًطريقةًحتليلًالبياناتًالكيفيًةًًهي
analysis is a process of reviewing, syinthesizing, and

"Qualitative

interpreting data to describe and explain the phenomena of social worlds
"being studied.

وًهوًيبني ًلناًعلى ًأن ًحتليل ًالبياناتًهيًمراجعة ًأوًتفتيشً ًأوًحتليلً
ًِ
البيانات ًاملوجودة ًيدي ًالباحث ًكي ًيقدر ًالباحث ًعلى ًتصويرًالبياناتً
واضحةً 46.
كان ًالباحث ًحيلِل ًالبيانات ًاليت ًجيدها ًحوال ًالبحث ًأو ًقبل ًالبحثً
حتليالًتاماًلصولًالقائقًوًاألًهدافًوًالفوائدًاخلاصةًمنًحبثهً .
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وًلتحًليلًالبياناتًالكيفيةًيفًهذاًالبحثًاستخدمًالباحثًالطريقةًمنً
عندًميلسً(ً)Milesوًهوبرمانً(ً.)Hubermanحيثًهذهًالطريقةًتتكونًمنً 47:
ًَ.1تًفًيًضًً(ً)Reduksiالبيانات ً
هوً ،التحليل ًأو ًالتخصيص ًأو ًالتحديد ًأو ًالتكسي ًأو ًالتخليص ًمنً
بعضًالبياناتًاملكتوبةًيفًالًمًيًدانً .
يفًتعريفًآخرً،أنًَتفيضًالبياناتًنوعًمنًحتليلًالبياناتًوًهوًتقسيمً
البياناتًمنًالبياناتًاملتنوعةًوًاملرتِددةًإىلًالبياناتًاملرتبةًوًاحملًددةً .
منًالتًعًريفنيًالسابقنيً ،نستنبطًعلى ًأن ًَتفيضًالبيانات ًإىل ًالبياناتً
املرتبةًوًاحملددةًواجبًعلىًًكلًالباحث.ألنًَتفيضًالبياناتًيس ِهلًًالباحثًيفً
ت ناولًالن قاطًايجوهريةًمنًالبحثً،وًيفًتصويرًالبياناتًواضحةً .
ً.2إسًتًعًًراضًً(ً)displayالبيانات ً
ًوهوً،أنًيشرحًالباحثًالبياناتًاليتًقدًخفضهاًالباحثًمنًقبلًبًشرحً
واضحًً،حيثًتكونًالبياناتًحمددةً 48.

47املصدرًالسابقً،صً 418-417ً.
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بعدًأنًتكونًالبياناتًمرتبةًوًحمددةًً،وجبًعلىًالباحثًأنًيشرحًتلكً
البياناتًاحملددةًوًاملرتبةًشرحاًوافياًوًمناسبة ًبالقواعدًالبحثيةًالصحيحةً.وً
ي قصدًهبذاً،لسهولةًالباحثًيفًَتليصًالبياناتً .
ً.1التخًلًيًص ً
بعد ًإْتام ًالتخفيض ًو ًاّلستعراض ًللبياناتً ،خلص ًالباحث ًالبياناتً
املتعلقةًباملشاكلًاملوجودةًمنًعمليةًطريقةًاحملادثةًالعربيةًللطالبًمعهدًالشفاءً
حممدية ًللبنني ًبانتول ًيوكياكرتاً ،خالصة ًوصفية ًواضحةًً .مثلً ًالتخفيضً
واّلستعراضًوًالتخليصًكمثل ًاملثلثً ،تكونًواحدة ًوًمربِطةًّ ،ل ًف راق ًوًّلً
ف راغً49.يرجيًمنًالباحثًأنًيتمحلًيفًحتليلًالبياناتًً،كيًتكونًالبياناتًصالةً
منًاألخطاءًاليتًتسبِبًإىلًفشالًالبحثً .
 .2حتليلًالبياناتًالكمية
لتحليل ًالبيانات ًالكميةً ،استخدم ًالباحث ًالتحليل ًاإلحًصًائيًً
(ً.)statistikحيث ًهذاًالتحليلًحيصل ًعلىًالقائقًأو ًالبياناتًالمأخوذة ًمنً
نتيجةًاّلستبيانًمن ًطالبًمعهدًالشِفاءًحممديةًللبنني ًبانت ًولًيوكياكرتاًللسنةً
ال ِدراسيةً.2117-2116
49املصدرًالسابقً،صً 411ً.
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أماًلتحقيقًنتيجةًاّلستبيانًمنًالطالبًاًستخدمًالبًاحثًمقياسًليكرتً
(ً.)likertهذاًالمقياس ًمستخدم ًلقياس ًسلوكًالمرءً،وًآراءهً،و ًإدًراكه ًعلىً
ظواهرً(ً)fenomenaاّلجتماعيً(ً ً51.)sosial
ايبًبشدةًإًىلً
التدرجً(ً)gradasiيفًمقياسًليكرتًي تكونًمنًالتدرجًاإلجي ِ
َبًبشدةً.يشملًعلىً 51:
التدرجًالسل ِ
 .1موافقًبشدةً
 .2موافقً
 .1مت رِددً
 .4غي رًموافقً
 .5غي رًموافقًبشدةً
ف تحديدًالنتيجةًلك ِلًاألجوبةًكماًيليً :
ايجد ًولًًً1،1حتديدًالنتيجةًلك ِلًاألجوبةً ً
رقم
ً 1

اإلجابة
موافقًبشدة ً

النتيجة
ً 5
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ً 2

موافق ً

ً 4

ً 1

مرتدد ً

ً 1

ً 4

غيًموافق ً

ً 2

ً 5

غيًموافقًبشدة ً

ً 1

ً

لمقياسًليكرتًطريقتنيًيفًإجابةًاألسئلةً،مهاً :
.1

اإلجابةًبعالمةًالفحصً(√)

 .2اإلجابةًاخلياريةً
فإن ًشاء ًاهللًسيستخدم ًالباحث ًطري قة ًاإلجابة ًبعالمةًالفحًص ً(√)ً.وً
الصيغةًالمستخدمةًيفًمقياسًليكرتًهيً 52:
𝐒
𝒙 𝟏𝟎𝟎%
𝑴𝑺

=𝑹
Keterangan:

= Rata-rata respon/ Jawaban siswa

R

= Jumlah skor yang dicapai

S

= Skor maksimal

SM

52املصدرًالسابقً.صً 117ً.
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ح .نظام البحث
يتكونًنظامًًالبحثًمنًالنقاطًاملهمةًاملتعلقةًبعمليةًالبحثًحنوً"تقويً
تطبيق ًطريقة ًاحملادثة ًالعربية ًللطالب ًيف ًمعهد ًالشفاء ًحممديًة ًللبنني ًبانتولً
يوكياكرتاً"ً.فالنقاطًاملهمةًهيً :
 .1البابًاألولًيتكونًمنًخلفيةًالبحثًوًمشكلةًالبحثًوًأهدافًالبحثً
وًفوائدًالبحثًوًالبحوثًالسابقةًوًاإلطارًالنظريًوًمنهجًالبحثًوً
نظامًالبحثً .
 .2الباب ًالثاين ًيتكون ًمن ًالصًور ًالعامة ًلمعهد ًالشفاء ًحممدية ًبانت ًولً
يوكياكرتاً،تشملًمنًاملوقعًايجغرايفًوًتاريخًقيامًاملعهدًوًأًسسًًاملعهدًوً
شعارًاملعهدًوًتركيبًاملنظمةًوًالوسائلً)ً(saranaوًالتحتيةً(ً)prasanara
للمعهدً .
 .1البابًالثالثًيتكونًمن ًنتائج ًالبحثً ًوهوًسي ًطريقة ًاحملادثة ًالعربيةً
للطالبًيفًمعهدًالشفاءًحممديةًللبننيًبانتولًيوكياكرتاًللسنةًالدراسيةً
ً .2117-2116
يتكونًمن ًاخلالصاتًوًاّلقرتاحاتً .حًيًثً ًأن ًاخلالصاتً
 .4البابًالرابع ً ً
وافيةًوًتامةًوًمرتبةًً .
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